
Cornelispriset till Jojje 
STOCKHOLM (TT SPEKTRA)
Årets Cornelispris går till kompositören och
musikern Georg ”Jojje” Wadenius. Han får ta
emot priset på 400 000 kronor på Cornelisda-
gen den 8 augusti på Mosebackescenen i
Stockholm. ”Det är svårt att tänka på Corne-
lis utan gitarr. Lika svårt att prata om ‘det
svenska musikundret’ utan att nämna Georg
Wadenius som dess föregångare”, skriver ju-
ryn i sin motivering. I juryn sitter Karin Ols-
son, kulturchef på Expressen, Åsa Linder-
borg, kulturchef på Aftonbladet och Silas

Bäck-
ström, ordförande i Corne-
lis Vreeswijksällskapet.
Årets Cornelispristagare

är en man med många
strängar på sin lyra. I Sveri-
ge har Jojje Wadenius blivit
känd för sina barnvisor.
Internationellt har han gjort
sig ett namn som en musi-
ker, som enligt juryns moti-
vering, ”fått megastjärnor-
na att lysa över världen”.
Jojje Wadenius är född

1945 och har varit verksam
i musikbranschen sedan
1968. Hans mest älskade
skivor i Sverige är plattorna
Goda’ Goda’ och Zzoppa,
samt musiken till tv-pro-
grammet ”Kalles klätter-
träd”. Han spelade med i
gruppen Made in Sweden
och har varit medlem i
Blood Sweat and Tears. 
Cornelispriset har delats

ut sedan 1988. Monica Zet-
terlund, Lars Forssell och
Sven-Bertil Taube är några
av tidigare prismottagare.
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STOCKHOLM (TT SPEKTRA)
Lotta Engbergs röstproblem har
orsakat krigsrubriker i kvällstid-
ningarna den senaste veckan.
Men nu ser det ut som om den
populära programledaren trots
allt kommer att kunna medverka
i säsongsavslutningen av Lotta
på Liseberg i TV 4 i dag.
– Vi hoppas att hon ska kunna

vara med. Vi ska åka i väg och
repetera för programmet i kväll,

säger Lotta Engbergs man och
manager Patrik Ehlersson till TT
Spektra i går.
Förra måndagen tappade Lotta

Engberg rösten mitt under di-
rektsändningen av allsångspro-
grammet. Sedan dess har hon va-
rit hemma och vilat – och hållit
sig i total tystnad.
– Hon testade att börja prata

lite i lördags. Det verkar lo-
vande, säger Patrik Ehlersson.

Lotta Engberg räknar med allsångKULTUR
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RÖRMOKAREN
Viggo Cavling
(Bokförlaget Forum)

Medier, politik och intriger har
Viggo Cavling god kännedom

om som chefredaktör för tidningen Resu-
mé. Följaktligen är det också i den sfären
hans debutroman Rörmokaren landar.
Det vilar lite Coq Rouge över historien

och precis som Hamilton är huvudperso-

nerna sprungna ur överklassen – och dess
vilja att till varje pris sopa undan det som
kan hota maktbalansen. Blodet flödar dock
inte riktigt lika mycket, vilket gör intrigen
mer trovärdig.
Spänningen byggs skickligt och med-

ryckande upp – tyvärr mot ett lite för tvärt
slut.

Ing-Marie Johansson

Bokrecension

DECKARE

… Stina Tallefors, född
och uppvuxen i Värnamo,
som medverkat i Nya
Halmstadrevyn Göörglad
vars nummer ”King of
pop” fick pris för bästa
dans och rytm när revy-
SM avgjordes i Eskilstu-
na i lördags, hur känns
det?
– Känns helt fantastiskt och
jätteroligt att vinna, fram-
för allt att man har gjort det
här tillsammans med de an-
dra.

Vad var det för dans- och
rytmnummer ni satte
upp?
– Vi valde att ta in två
stycken dansare som vi
samarbetat med innan, en
breakdansare och en klas-
sisk dansare. Ambitionen
var att ta upp en aktuell
händelse och vi valde att
hylla Michael Jackson. Vi
tänkte att vi inte kunde
konkurrera med honom
som artist men då kom vi
fram till att hans hatt, vita
handskar och strumpor är
karaktäristiska. Vi hade en
kolsvart scen med bara UV-
ljus och de här två dansarna
som gjorde Michael Jack-
sons ”moves”. 

Varför tror du att just ert
nummer vann?
– Det kanske inte var det
vackraste numret men det
gjorde intryck, det var
överraskande och nytän-
kande. Saknaden av Micha-
el Jackson var påtaglig och
det finns en verklighet i
det.

Förra året vann ni pris
inom kategorin bästa
sång och musik och i år
vann ni igen, fastän i en
annan kategori. Vad är
det som är så bra med er
revygrupp?
– Lokalrevyer finns det gott
om. Vi försöker tänka nytt
och annorlunda. Ung en-
samble, yngre humor. Kan
komplettera den traditio-
nella revyhumorn.

Vad innebär årets pris för
dig personligen?
– Ett bra avslut med hela
min tid med Göörglad. Ef-
ter tio år i Halmstad har jag
nu flyttat tillbaka till Små-
land.

Varför lämnar du Halm-
stad?
– Jag är född och uppvuxen i
Värnamo och jag och min
man skulle från början bara
pluggat i Halmstad under tre
år men vi fastnade där. Men
här har vi våra stora familjer
och våra närmsta vänner.
Känns jättehärligt att vara
tillbaka och det känns som
hemma.

Du har under hela tiden
som revyskådis jobbat som
sjuksköterska, först i
Halmstad och nu på Vär-
namo sjukhus. Hur funkar
det att kombinera dessa
två skilda världar, finns
det någon gemensam näm-
nare?
– Man har nytta av båda si-
dorna på båda områdena.
Där alla tänker lika tänker
ingen särskilt mycket, så det
är viktigt att tänka annorlun-
da. Finns egentligen mycket
gemensamt i de olika yrke-
na. Rollen att inge trygghet
exempelvis. Skådespeleriet
har man nytta av på många
platser i livet. Att lyssna är
viktigt i båda yrkena.

Nu när du slutar i Göör-
glad, kommer du att dra i
gång  eller söka dig till nå-
gon ny, lokal revygrupp?
– Man ska aldrig säga al-
drig, har inte hunnit tänka så
långt. Jag befinner mig i en
ny livssituation och även om
man inte spelar teater finns
det mycket annat som är
kreativt. Vi får se vart driften
bär en. Jag har varit med i
kör tidigare, kanske jag åter-
väcker det intresset.

ADINA ROSU
adina.rosu@varnamonyheter.se

Vad säger 
du i dag …

KALV (VN)
Festivaler brukar för-
knippas med 1 000-
tals människor, åkrar
fyllda med tält och
skräp överallt. Men det
behöver inte vara så.
Värnamo Nyheters ut-
sände har besökt Kal-
vaslakten i Kalv och
mött en ren och
genommysig festival.

Strax utanför Kalv vid ett litet
vitt hus och en stor röd lada
står det flera bilar. Än har festi-
valen inte börjat och de som är
där springer runt för att fixa de
sista detaljerna. Det är ett lugn
över gården trots att det snart
är dags för festival. Regnet
som kom tidigare under dagen
har försvunnit och bytts ut mot
ett lätt solsken som gnistrar
över Fegen som ligger på andra
sidan vägen.
– Det låter klyschigt, men

det är så fint att komma ut på
landet, säger en bandmedlem
som sitter i ett partytält med si-
na kollegor. 

Invigning vid sjön
Plötsligt hörs ett tjoande. In på
den lilla grusvägen rullar en vit
buss in. Det är festivalbussen
från Malmö som anlänt. Genast
blir det mycket mer liv. För
trots att det är en festival mitt
ute i skogen i sydligaste Väs-
tergötland är det i södra Skåne
som de flesta festivaldeltagarna
bor.
När alla tält har satts upp

och deltagarna sakta rört sig
mot scenen stiger arrangören
Tias Carlson upp och välkom-
nar alla.
– Jag föreslår att vi alla går

till sjön för invigningen, säger
han.

Tänder eld på halmkalv
De cirka 100 personerna som
är där går i samlad trupp ner
till stranden och där tänder ar-
rangörerna eld på en halmkalv
ute i vattnet för att symbolisera
att Kalvaslakten är igång. Väl
tillbaka vid gården börjar för-
sta bandet spela. Ditt fel får
snabbt fart på publiken med sin
rejäla punkrock innan Fine
Arts Showcase tar över. Farten
är hög och den smått fantastis-
ka halvskeva rocken får alla på
tårna.
Loney Dear är nästa på band

på listan och med den kommer

lugnet åter igen. Jönköpingsar-
tisten når verkligen fram till
samtliga samlade vid ladan. Att
se Loney Dear på en vanlig
spelning är en sak – att göra
det på en så liten scen är en an-
nan. Morgonen efter är det en
slummrig känsla över gården.
De flesta väljer att gå över vä-
gen till stranden för att svalka
sig från värmen. 
Plötsligt hörs det trummor

från stranden jämte. Kalvaslak-
ten har bestämt sig för att flytta
ut till Fegen. Allt är musik spe-
lar vid strandkanten och de
flesta torkar till efter sina dopp.
Väl tillbaka på gården är det

svårt att tro att det är en festival
på gång. Trots att det är 100
personer som samsas på en li-
ten plats är det helt rent på om-
rådet. Inte en burk, inte en flas-
ka, inte ens en cigarettfimp går
att beskåda. Arrangörerna be-

rättade redan första dagen vad
som gällde med återvinning
och skräp och alla har följt de-
ras instruktioner.

Indianskrud
Klockan fyra är det dags för
band på scenen igen. Bäddat
för trubbel står för uppvaknan-
det med sin raka rock. 
Men det är senare på kvällen

som den stora höjdpunkten är.
Andreas Söderlund, tidigare
sångare i Niccokick, visar prov
på stor skicklighet med sitt nya
material som till hösten ska bli
en solodebut. Scennärvaron är
dessutom av högsta klass. An-
dreas slänger sig ut från scenen
och sjunger, han lyfter upp gi-
tarristen Tias Carlson på scen
och låtsas spela på honom. Pu-
bliken är som hypnotiserade
medan han flyger fram med sin
indianskrud på huvudet. 

Innan nästa band spelar firas
en kalvaslaktares födelsedag
vid tälten, även där kommer
det förbi medlemmar i olika
band och en spontanspelning
bryter ut. Efter lite förseningar
är det dags för Den stora vilan.
Tias Carlson går upp på scen
och säger: ”Fem minuter till
Den stora vilan”.
– Den stora vilan spelar när

de har lust, replikerar en med-
lem i bandet och skratt utbryter
runt om. 

Svårt att inte charmas
Det är svårt att inte charmas
av den lilla festivalen där ti-
derna kanske inte är de vikti-
gaste, där man kommer så nä-
ra artisterna och där stäm-
ningen är avslappnad. 
Många festivaler började så

här en gång i tiden och nu när
de stora etablerade börjar tril-

la ihop ekonomiskt är frågan
om inte det är sådana här små
festivaler som är räddningen
för musikfester på landsbyg-
den.

Framme. Festivalbussen från Malmö anlände strax efter sju på fredagskvällen fylld med entusiastiska kalvaslaktare.

Start. Invigningen började på andra sidan vägen från festi-
valområdet. I sjön Fegen satte arrangörerna eld på en halm-
kalv. Åsa Linnér vadar tillbaka efter att kalven tänts på.

Barnvänligt. Eftersom Kal-
vaslakten är en såpass liten
festival var det inga problem
för barnen att få njuta av mu-
siken relativt nära scenen.

Först ut. Efter invigningen började festivalen på riktigt med
musik i form av punkbandet Ditt fel.

Genommysig festival i Kalv

Bland de bättre. Fine Arts
Showcase med sångaren
Gustaf Kjellvander presente-
rades som ett av världens
bästa band just nu. Ett av de
bättre på festivalen var de i
alla fall.

Rörande. Loney dears spelning rörde publiken till den gräns
att några hade tårar i ögonen. Efter konserten gav till och
med en besökare honom en 100-lapp som tack.

Fullt ös. Andreas Söderlund hade full energi spelningen ut. I
ett ryck fick han till och med för sig att lyfta gitarristen Tias
Carlson i luften och låtsas spela på honom medan Tias fort-
satte att spela.

Fegen. Innan festivalen fortsatte i lördags eftermiddag
hanns det med strandhäng vid Fegen.
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